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Podmienky zapojenia sa do nominačného a výberového procesu do 
komisií monitorovacieho výboru Programu Slovensko 21 - 27 

Kto organizuje nominačný a výberový proces? 

Podobne, ako pri monitorovacom výbore pre Program Slovensko, proces organizuje Komora 
MNO Rady vlády SR pre MNO a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti. Táto kompetencia je zakotvená v Systéme riadenia spolupráce a partnerstva so 
zástupcami OS pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 
2021 – 2027. 

Čo prináša členstvo v Komisiách? 

Komisie prerokúvajú dokumenty spojené s implementáciou konkrétnej časti operačného 
programu, vrátane harmonogramu výziev, schvaľujú zámery národných projektov. Členovia 
komisií môžu iniciovať procesy týkajúce sa implementácie, prípravy výziev, zúčastňujú sa na 
výbere členov ďalších pracovných skupín a poradných orgánov a pod.  

Čo očakávame od členov/iek v Komisiách? 

Zástupcovia/kyne MNO v Komisiách monitorovacieho výboru by predovšetkým mali: 

• monitorovať výkon programu v danej téme/cieli,  
• získavať a distribuovať informácie do sektora MNO,  
• slúžiť ako zástupcovia v prípade, že sektor MNO sa bude snažiť presadiť návrhy 

alebo požiadavky. 

V tom všetkom ich plánuje Úrad splnomocnenca vlády SR podporovať svojimi personálnymi 
kapacitami, aj prostredníctvom poskytnutia odmeny za vykonanú prácu. 

 

Kto môže nominovať? 

Nominovať môžu strešné organizácie a platformy MNO. Členstvo v Komore MNO Rady vlády 
pre MNO NIE JE podmienkou.  

Zameranie nominujúcej platformy alebo strešnej organizácie musí byť príbuzné z prior itami v 
rámci cieľa politiky súdržnosti, pre ktorý je Komisia zriaďovaná. 

Spôsob preukazovania: stanovy, štatút nominujúcej strešnej organizácie/platformy 

 

 

 

 



 

 

Koho možno nominovať? 

Nominant/ka musí vykázať dostatočnú odbornú prax v oblasti fondov EÚ v programovom 
období 2014 - 2020. Za relevantnú prax sú považované najmenej 3 roky: 

• skúseností s monitorovaním fondov EÚ v monitorovacích výboroch alebo komisiách, 
alebo 

• prácou odborného hodnotiteľa, alebo 
• prácou na pozícii projektového manažéra projektu financovaného z prostriedkov, 

fondov EÚ, alebo 
• na pozícii štatutára v MNO, ktorá bola alebo je prijímateľom podpory z fondov EÚ. 

Spôsob preukazovania: štruktúrovaný životopis 

Ako nominovať zástupcu/kyňu a čo je potrebné pre zaradenie do výberu? 

Nominujúca strešná organizácia alebo platforma MNO nominuje formou písomnej 
nominácie vo vlastnom mene. Nomináciu potvrdzuje svojim podpisom štatutár alebo 
zvolený zástupca strešnej organizácie alebo platformy MNO. 

Nominant/ka ďalej priloží: 

• štruktúrovaný životopis, v ktorom preukazuje odbornosť v danej téme a prax, 
• stručný motivačný list, v ktorom opíše oblasti, na ktoré sa chce v práci zamerať a 

základnú predstavu svojho pôsobenia v Komisii. 

  

Ako prebehne posúdenie a výber kandidátov/tiek? 

Posúdenie a výber vykoná 6 členná hodnotiaca a výberová komisia, zložená zo zástupcov a 
zástupkýň Komory MNO a Úradu splnomocnenca vlády. 

Posúdenie kvalifikovanosti a praxe bude realizované na základe predložených podkladov. 

Komisia rozhoduje konsenzom. V prípade pretrvávania nezhody na kandidátovi/ke, môže 
komisia hlasovať. 

 


